
 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

 
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO 1362/2020 

Edital de Credenciamento nº 02/2020 
 

 
DA QUALIFICAÇÃO DO CREDENCIANTE:  
 
O Governo do Estado de Sergipe, através do Fundo Estadual de Saúde, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 04.384.829/0001-96, com sede à Av. Augusto Franco, 3150. Bairro Ponto 

Novo, neste ato representado constitucionalmente pelo Secretário de Estado da Saúde, senhora Mércia 

Simone Feitosa de Souza, Brasileira, Casada, Servidora Pública, portador (a) do CPF nº. 534.404.555-72, 

residente e domiciliado nesta cidade, aqui denominado simplesmente CREDENCIANTE;  

 

DA QUALIFICAÇÃO DO CREDENCIADO: 
 
__________________________________________ pessoa física, devidamente inscrita no CPF nº , 

residente e domiciliado à ______________________________________, a quem passa a ser denominada 

simplesmente por CREDENCIADO(A), celebram o Credenciamento para Prestação de Serviços de 

___________________________________, que se regera pelas cláusulas e condições a seguir expressas 

de conformidade com o Edital de Credenciamento n. 02/2020: 

 

Firma o presente TERMO ADITIVO decorrente do Edital de Credenciamento nº 02/2020, para modificação 

de Cláusulas abaixo descritas, em conformidade com o Art 37, XXI, da Constituição Federal de 1988 e com 

arts. 25 e 62 da Lei 8.666/93, e suas atualizações pela Lei nº 14.133/21, no Art. 91 caput, c/c Art. 124, I, 

mediante justificativas anexas, cláusulas e  condições abaixo descritas: 

 

CLAÚSULA PRIMEIRA – ALTERA A CLÁUSULA DO OBJETO DO TERMO DE ORIGEM 

 
O objeto do presente termo é o credenciamento de profissionais na área da saúde pública para a prestação 

de serviços nos setores/cargos/atividade dentro das áreas das suas especialidades, em razão da situação 

de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), gerada pelo novo Coronavírus (2019-

nCoV).  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERA A  CLÁUSULA PRIMEIRA  DO TERMO DE ORIGEM 

O presente credenciamento firmado, deriva do Chamamento Público 02/2020, nos termos dos arts. 25 e 62 

da Lei 8.666/93, através da Portaria Ministerial nº 188/2020 que Declara Emergência em Saúde Pública de 

importância Nacional e Decreto Estadual nº 40.571/2020.   

 

PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – ALTERA  A CLÁUSULA QUINTA DO TERMO DE ORIGEM  

 

 



 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

 

O CREDENCIANTE pagará ao CREDENCIADO (A), o valor da hora de R$__________, em contra partida a 

execução dos serviços previstos na cláusula terceira do termo de origem do credenciamento, até a 

quantidade máxima de ____ horas mensais. 

 

§ 1º. - O pagamento da parcela de que trata o caput desta cláusula será efetuado até o 5º dia útil do mês 

subsequente ao vencido, mediante apresentação de um relatório dos serviços executados pelo 

CREDENCIADO com base no anexo III, mediante pagamento em folha.  

 

VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO: 
 

CLÁUSULA QUARTA – ALTERA A CLÁUSULA OITAVA DO TERMO DE ORIGEM 

O presente credenciamento terá vigência a partir da data da assinatura por 180 dias, podendo ser 

prorrogável por igual e sucessivos períodos, enquanto durarem os efeitos da Pandemia. Podendo também, 

ser rescindido a qualquer momento, mediante necessidade ou conveniência da Secretaria de Estado da 

Saúde, ou nos casos previstos no item 12 do edital, mediante justificativa prévia, garantindo o contraditório e 

ampla defesa ao credenciado.  

 

CLÁUSULA QUINTA  

Ficam, desde já, ratificadas todas as cláusulas e condições pactuadas anteriormente, que não foram 

modificadas por este instrumento. 

E por se acharem justos e combinados assinam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e 

forma à vista das testemunhas abaixo nominadas. 

 

Aracaju ____ de ______________ de 2021. 

 

Mércia Simone Feitosa de Souza 

Secretária de Estado da Saúde 

                        

Credenciado 

CPF:  

 

Testemunhas: 

1ª)  __    CPF n.  

2ª)           CPFn.  

 


